
FOKUS, 

aromaterapevtska mešanica
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE
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IZDELEK F O K U S ,  a r o m a t e r a p e v t s k a  m e š a n i c a

ŠT. CERTIFIKATA 0118

PROIZVAJALEC FAVN d.o.o., Adamičeva 51, 1290 Grosuplje

TIP IZDELKA 100% naravna aromaterapevtska mešanica

VOLUMEN 10 ml

ROK UPORABNOSTI 24 mesecev od datuma proizvodnje

ZAGOTOVILA ZNAKA  KAKOVOSTI:

o Izdelek ne vsebuje nikakršnih arom ali dišav

o Izdelek vsebuje izključno naravna eterična olja

o Izdelek ne vsebuje umetnih konzervansov

o Izdelek ne vsebuje umetnih barvil

o Izdelek ne vsebuje spojin s klorom, sulfati, nitrati, nitriti, amini

o Izdelek ne vsebuje parafina, mineralnih olj, vazelina

SESTAVA IZDELKA:

Sestavina Inci Namen Delovanje

MCT olje CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Frakcija naravnega olja Nega kože

Eterično olje rožmarina ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje poprove mete MENTHA PIPERITA OIL Naravno eterično olje

Eterično olje bosvelije BOSWELLIA CARTERII GUM OIL Naravno eterično olje

Eterično olje limonske trave CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL Naravno eterično olje

Eterično olje vetiverta VETIVERIA ZIZANIOIDES ROOT OIL Naravno eterično olje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Atioksidant Antioksidativna zaščita
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MNENJE AROMATERAPEVTA:

- Eterično olje rožmarina (Rosmarinus officinalis leaf oil)
- Eterično olje poprove mete (Mentha piperita oil)
- Eterično olje bosvelije (Boswellia carterii gum oil) 
- Eterično olje vetiverja (Vetiveria zizanioides root oil) 
- Eterično olje limonske trave (Cymbopogon flexuosus oil) 

Mešanica eteričnih  olj  Fokus združuje  sproščujoče in  poživljajoče arome in je  bila  formulirana za
namen spodbujanja boljše koncentracije. 
Eterično olje poprove mete ima svež, močan, hladen vonj z globokim bazlamično sladkim podtonom.
Mešanici  je  dodana  zaradi  dobrih  poživitvenih  lastnosti  in  spodbujanja  energije  ter  boljše
koncentracije. 
Eterično olje rožmarina je bilo dodano zaradi pozitivnih učinkov na stimulacijo centralnega živčnega
sistema. Krepi spomin, spodbuja energijo in zvišuje koncentracijo, medtem ko eterično olje bosvelije
spodbuja občutek jasnosti. Hkrati tudi umirja, pomirja in prizemljuje, tako da se lažje in hitreje lotimo
zastavljenih nalog.
Eterično olje vetiverja ima bogato, zeleno, svežo, sladko aromo kjer zaznamo tudi citrusne podtone.
Močno pomirja in  prizemljuje.  Ob boku mu stoji  eterično olje  limonske trave s  svojim posebnim
svežim, citrusnim vonjem z nekoliko lesnimi podtoni. V mešanici naredi čudovito piko na i tako po
vonju  kot  učinkovanju.  Znano  je,  da  v  nižjih  koncentracijah  pomirja,  v  višjih  pa  deluje  nekoliko
stimulativno.
Menim, da eterična olja v mešanici čudovito delujejo v sinergiji, kar daje ustrezno želeno učinkovanje.

Teja Kadunc, certificirana aromaterapevtka
Aromavita Botanicals 

OCENA IZDELKA:

Izdelek FOKUS, aromaterapevtska mešanica, ustreza vsem strogim zahtevam standarda Aromacert®, 
zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert Essence®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Teja Kadunc Luka Wechtersbach



ZAHTEVE STANDARDA AROMACERT

Kozmetični izdelek oz. izdelki pridobijo znak kakovosti Aromacert Essence®, v kolikor ustrezajo vsem
spodaj opisanim zahtevam.

1. SESTAVINE VISOKE KAKOVOSTI

Izdelek mora vsebovati sestavine najvišje možne kakovosti, zasnovan mora biti tako, da koncentracije
posameznih sestavin ali kombinacij le-teh dosegajo aktivne vrednosti. Sestavine morajo biti smiselno
izbrane glede na namen izdelka. Izdelek ne sme vsebovati nepotrebnih in cenenih polnil.

2. AROMATERAPEVTSKA KAKOVOST

Izdelek  mora  vsebovati  eterična  olja  v  koncentracijah,  ki  imajo  glede  na  namen in  ciljnega  upo-
rabnika, aromaterapevtski učinek. Vsa eterična olja v izdelku morajo biti 100% naravnega vira, njihova
sestava mora biti znana, poleg tega pa mora biti znan tudi njihov izvor in posledično sledljivost od
proizvajalca do končnega kupca. Izdelek mora z izbiro in vsebnostjo eteričnih olj ustrezati trenutnim
standardom  v  aromaterapiji.  Aromaterapevtska  kakovost  izdelka  je  preverjena  tudi  s  strani
certificiranih aromaterapevtov.

3. VARNOST IZDELKA ZA UPORABNIKA

Varnost uporabnika je na prvem mestu. Znak Aromacert Essence® lahko pridobi le izdelek, ki je v
skladu  z  evropsko  kozmetično  zakonodajo.  Izdelek  mora  imeti  izdelano  poročilo  o  varnosti,  ter
izvedene mikrobiološke in stabilnostne študije. Proizvajalec je zavezan da uradu za kemikalije sporoča
morebitne neželene učinke kozmetičnega izdelka. Izdelek ne sme vsebovati zavajajočih podatkov za
uporabnika. Označbe na izdelku morajo biti označene razumljivo uporabniku.


